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Пројекат Проистиче из 
детаљног циља 

Очекивани резултати Дугорочни утицај Временски оквир Носиоц пројекта Извори финансирања

Процењена 
вредност 

пројекта         (у 
000 динара)

Просторни план града Лесковца 1.1.1.1. Урађен Просторни план општине
Дефинисан простор општине са јасно 
одређеним  правцима развоја у свим 

делатностима
2009-2010 Скупштина града Скупштина града 10000

ГП Лесковац  2010 - 2020 1.1.1.2. Урађен ГП 
Економски развој и изградња нових 

објеката
2009-2010 Скупштина града Скупштина града 10000

Планови детаљне регулације 1.1.1.3.
Израда приоритетних планова 

детаљне регулације за поједине 
просторне намене

Стварање просторних услова за 
ефикасно коришћење појединих 

урбанистичких подручја у границама 
ГП

2009-2013 Скупштина града Скупштина града 6000

Израда планске и пројектне документације 1.1.1.4.
Израда планске и пројектне 

документације
Стварање урбанистичких услова за 
изградњу приоритетних садржаја

2009-2013 ЈП"Дирекција Скупштина града 10000

Саобраћајна студија употребе саобраћајне 
инфраструктуре

1.1.1.5. Урађена саобраћајна студија
Ефикаснији режим саобраћаја и бољи 

квалитет живота
2009 Скупштина града Скупштина града 3000

Израда пројекта техничке регулације 
локалних и магистралних путева и улица и 

тротоара
1.1.1.6. Израда плана категоризације

Ефикаснији режим саобраћаја и бољи 
квалитет живота

2009 Скупштина града Скупштина града 2000

Израда студије територијалне организације 
града Лесковца

1.1.2.1.
Приближавање функције локалне 

самоуправе грађанима 
Равномернији развој и ефикасније 
остваривање стратешких циљева

2009
Градско веће, Скупштина 

града, НВО
Скупштина града _

Формирати нове општине - једну или две 
градске, општине Вучје, Грделица, 

Брестовац, Печењевце
1.1.2.2.

Приближавање функције локалне 
самоуправе грађанима 

Равномернији развој и ефикасније 
остваривање стратешких циљева

2010
Градско веће, Скупштина 

града, НВО
Скупштина града _

Изградња регионалне санитарне депоније 1.1.3.1.
Решавање проблема чврстог 

отпада
Заштита, очување и унапређење 

животне средине
2009 Град и PWW Град и PWW 777600

Изградња центра за селекцију и центра за 
компосиште

1.1.3.2.
Решавање проблема чврстог 

отпада
Заштита, очување и унапређење 

животне средине
2010 Град и PWW Град и PWW 167184

Изградња трансфер станица на територији 
околних општина

1.1.3.3.
Решавање проблема чврстог 

отпада
Заштита, очување и унапређење 

животне средине
2012-2013 Град и PWW Град и PWW 111024

1.1.2. Израда елабората територијалне реорганизације града

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1

1.1.  Унапредити регионални статус Лесковца
1.1.1. Израда планске документације

1.1.3. Регионални рециклажни центар



38

Затварање, санација и рекултивација 
садржине привремених санитарних 

депонија
1.1.3.4.

Решавање проблема чврстог 
отпада

Заштита, очување и унапређење 
животне средине

2010 Град и PWW Град и PWW 10000

Довршетак регионалног система 
снабдевања водом "Барје"                                                       

1.1.4.1.
Решавање проблема 

водоснабдевања
Бољи квалитет живота 2009 ЈКП"Водовод" Град 50% 165000

Даљинска контрола, надзор и аутоматско 
даљинско управљање црпном станицом за 

водоснабдевање "Западни водовод" и 
бунара самца     Б-24

1.1.4.2.
Побољшано водоснабдевање и 

уштеда енергије и изворишта
Бољи квалитет живота 2009 ЈКП"Водовод" Град и донатори 9321

Аутоматизација рада бунара на старом 
постројењу

1.1.4.3.
Побољшање водоснабдевања 

јужне индустријске зоне
Бољи квалитет живота 2010 ЈКП"Водовод" Град и донатори 7000

Изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода                                                                                                    

1.1.5.1.
Пречишћавање отпадних вода 

Лесковца
Заштита воде и земљишта 2009-2011

ЈКП"Водовод" и Град 
Лесковац

Влада РС 100% 979875

Главни градски колектор 1.1.5.2.
Побољшање квалитета 

каналисања отпадних вода и 
заштита животне средине

Измештање загађивача из зоне 
снабдевања

2010 ЈКП"Водовод"
Дирекција за воде и 

градски буџет
151500

Обилазница око Лесковца 1.1.6.1.
Растерећење градског језгра од 

транзитног сабраћаја

Заштита животне средине и 
економичније одржавање 

саобраћајница
2009-2013 Путеви Србије ЈП Дирекција

Републички и 
Градски буџет

303000

Проширење надвожњака - Невпром 1.1.6.2.
Растерећење градског језгра од 

транзитног сабраћаја

Заштита животне средине и 
економичније одржавање 

саобраћајница
2009-2010 Путеви Србије ЈП Дирекција Градски буџет 120000

Реконструкција деонице пута од насеља 
Подрум до петље Власотинце

1.1.6.3.
Повезивање града са коридором 

10
Реализација развојног амбијента у 

путној инфраструктури
2009-2010 Путеви Србије ЈП Дирекција

Републички и 
Градски буџет

416500

Петља на М-1 Анчики.Раскрсница 
магистралног пута М-1 и улице 

Његошеве,прва фаза планско-техничка 
документација

1.1.6.4.
Најкраћа веза са аутобуске 

станице са макистралним путем
заштита животне средине и 

економичнији режим саобраћаја
2010  ЈП Дирекција Градски буџет 30000

Проширење моста на Ветерници 1.1.6.5.
Растерећење градског језгра од 

транзитног сабраћаја

Заштита животне средине и 
економичније одржавање 

саобраћајница
2010 Путеви Србије ЈП Дирекција

Републички и 
Градски буџет

23800

1.1.4. Завршетак регионалног система за наводњавање "Барје"

1.1.5.   Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода

1.1.6. Изградња нових и реконструкција постојећих магистралних и регионалних путева
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Коридор 400кВ ДВ кроз општину лесковац, 
улаз и излаз из ТС 220/110 кВ "Лесковац 2" и 

трансформисање исте у ТС 400/110кВ 
1.1.7.1. Стабилнија енергетска ситуација Квалитетан енергетски ресурс 2009-2013 ЕПС ЕПС /

ТС 110/35/10кВ "Лесковац 5", 31,5МВА, 
реализација у две фазе: 1. ТС 35/10кВ и 

изградња 35кВ ДВ, 2. ТС 110/35/10 кВ 
1.1.7.2.

Ефикасно снабдевање западног 
дела града

Виши ниво развојног амбијента 2009-2013 ЕПС ЕПС 180000

Реконструкција и изградња улице Степе 
Степановић, Цара Лазара и Бабичког 

Одреда прва фаза
1.2.1.1.

Повезивање градског језгра са 
првим прстеном саобраћајнице 

вишег реда

Заштита животне средине и 
економичнији режим саобраћаја

2009-2010  ЈП Дирекција Градски буџет 101250

Реконструкција улице Виљема Пушмана 1.2.1.2.
Алтернативна веза аутобуске и 

железничке станисе са 
магистралним саобраћајинцом 

Квалтетнији режим саобраћаја 2009  ЈП Дирекција Градски буџет 11500

Рехабилитација и пресвлачење постојећих 
саобраћајница на територији општине, 

локални путеви и саобраћајнице у граду
1.2.1.3.

Економичније летње и зимско 
одржавање

Урбанизован профил града 2009-2013  ЈП Дирекција Градски буџет 72500

Изградња тротора у Лесковцу. Приоритети 
су изградња тротоара поред школа, дечијих 

установа и сл.
1.2.1.4. Већа безбедност Бољи квалитет живота 2009-2010  ЈП Дирекција Градски буџет 20000

Изградња тротоара у ул. Раде Жунић 1.2.1.5. Већа безбедност Бољи квалитет живота 2009-2010  ЈП Дирекција Градски буџет 43000

Изградња тртоара у насељу Доње Синковце 1.2.1.6. Већа безбедност Бољи квалитет живота 2009-2010  ЈП Дирекција Градски буџет 20000

Веза Б. Ослобођења са Његошевом улицом, 
веза аутобуске станице са магистралним 

путем 1. фаза (расчишћавање терена)
2010  ЈП Дирекција Градски буџет 50000

Веза Б. Ослобођења са Његошевом улицом, 
веза аутобуске станице са магистралним 

путем 2. фаза (реализација)
2011  ЈП Дирекција Градски буџет 27000

Реконструкција и изградња семафора 1.2.1.8.
Већа безбедност учесника у 

саобраћају
Заштита животне средине и 

економичнији режим саобраћаја
2009-2011  ЈП Дирекција Градски буџет 15000

Рампа на пружном прелазу код В. 
Грабовнице

1.2.1.9.
Већа безбедност учесника у 

саобраћају
Ефикаснији режим саобраћаја и бољи 

квалитет живота
2009-2010  ЈП Дирекција Градски буџет 2500

Обилазница око гробља на Хисару 1.2.1.10. Ефикаснији режим саобраћајa Бољи квалитет живота 2010-2011  ЈП Дирекција Градски буџет 21000

Изградња саобраћајница у индустријској 
зони (Индустријска I  и III)

1.2.1.11.
Ефикаснији саобраћај и стварање 

услова за развој МСП
Привредни развој и виши стандард 2009-2010  ЈП Дирекција Градски буџет 58800

Изградња тротоара на деоници од аутопута 
до Грделице

1.2.1.12.
Већа безбедност, решавање 

имовинских односа и изградња
Бољи квалитет живота 2009-2010  ЈП Дирекција Градски буџет 40000

1.1.7. Изградња нових и реконструкција постојећих регионалних електро-енергетских капацитета

1.2.  Реализација урбанистичких планова

1.2.1.7.
Ефикаснији режим саобраћаја и бољи 

квалитет живота

1.2.1. Изградња нових и реконструкција постојећих градских саобраћајница

Најкраћа веза са аутобуске 
станице са макистралним путем и 

железничком станицом
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Доња Локошница-Горња Локошница-
Бабичко, просецање и изградња 

саобраћајнице која представља најкраћу 
везу са Заплањем и Нишом

1.2.1.13.
Најкраћа веза између Јабланичког 

и Нишавског округа
Дугорочни привредни развој 2011  ЈП Дирекција

Градски буџет 
Лесковца и Ниша

26200

Лесковац-Бобиште-Грајевце, веза Грајевца и 
припадајућих насеља са Лесковцем

1.2.1.14.
Најкраћа веза између приградског 

насеља са градом
Развој пољопривреде и бољи квалитет 

живота
2010  ЈП Дирекција Градски буџет 13500

Просецање и изградња везе улица Цара 
Лазара и Цара Душана

1.2.1.15.
Повезивање градског језгра са 

првим прстеном саобраћајнице 
вишег реда

Заштита животне средине и 
економичнији режим саобраћаја

2010 ЈП"Дирекција Градски буџет 2001

Изградња фекалне канализације  у источном 
делу града - насеље Братмиловце 

1.2.2.1.
Ефикасније каналисање отпадних 

вода
Заштита здравља и животне средине 2009-2011 ЈП"Дирекција ЈП дирекција, Град 40000

Изградња фекалне канализације у насељу Д. 
Стопање са ППОВ станицом

1.2.2.2.
Ефикасније каналисање отпадних 

вода
Заштита здравља и животне средине 2009-2013 ЈП"Дирекција ЈП дирекција, Град 40000

Изградња фекалне канализације у насељу 
Винарце са ППОВ станицом

1.2.2.3.
Ефикасније каналисање отпадних 

вода
Заштита здравља и животне средине 2009-2013 ЈП"Дирекција ЈП дирекција, Град 110000

Изградња фекалне канализације у насељу 
Навалин

1.2.2.4.
Ефикасније каналисање отпадних 

вода
Заштита здравља и животне средине 2009-2011 ЈП"Дирекција ЈП дирекција, Град 22000

Изградња фекалне канализације у насељу Д. 
Синковце

1.2.2.5.
Ефикасније каналисање отпадних 

вода
Заштита здравља и животне средине 2009 ЈП"Дирекција ЈП дирекција, Град 5000

Изградња јужног крака источног дела 
регионалног водосистема Барје

1.2.2.6. Побољшано водоснабдевање Бољи квалитет живота 2009-2010 ЈП"Дирекција ЈП дирекција, Град 60000

Довршетак водоводне мреже за насеља Г. и 
Д. Буниброд, Бадинце, Губеревац и 

Жижавица
1.2.2.7. Побољшано водоснабдевање Бољи квалитет живота 2009 ЈП"Дирекција ЈП дирекција, Град 5000

Изградња водоводне мреже за насеља 
Братмиловце и Кумарево

1.2.2.8. Побољшано водоснабдевање Бољи квалитет живота 2009-2011 ЈП"Дирекција ЈП дирекција, Град 12000

Изградња водоводне мреже за насеља Д. и Г. 
Трњане, Власе...

1.2.2.9. Побољшано водоснабдевање Бољи квалитет живота 2011-2012 ЈП"Дирекција ЈП дирекција, Град 15000

Реконструкција старе азбест-цемент 
водоводне мреже од 80 км у Лесковцу

1.2.2.10.
Побољшано водоснабдевање и 

мањи губици у мрежи
Бољи квалитет живота 2009-2013 ЈКП Водовод

ЈКП Водовод ЈП 
Дирекција, Град, 

НИП 
544000

Обезбеђење здраве пијаће воде за 12 села, 
северни део града

1.2.2.11.
Здрава пијаћа вода за 12500 

становника
Бољи квалитет живота 2009-2013

Фонд за развој града, ЈКП 
Водовод и ЈП Дирекција

ЈКП Водовод ЈП 
Дирекција, Град, 

НИП 
380000

Обезбеђење здраве пијаће воде за 17 села, 
јужни део града

1.2.2.12.
Здрава пијаћа вода за 14500 

становника
Бољи квалитет живота 2009-2013

Фонд за развој града, ЈКП 
Водовод и ЈП Дирекција

ЈКП Водовод ЈП 
Дирекција, Град, 

НИП 
450000

1.2.2. Изградња нове и реконструкција постојеће водоводне и канализационе мреже
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Израда студије и Програма мирујућег 
саобраћаја са предлогом даљег развоја

1.2.3.1. Уређење паркинг простора
Решавање проблема паркирања у 

граду
2009 ЈП Паркинг сервис Град и донатори 3000

Уређење паркинг простора РК "Београд" 1.2.3.2. Уређење паркинг простора
Решавање проблема паркирања у 

граду
2009 ЈП Паркинг сервис Град и донатори 1560

Уређење паркинг простора "Дом привреде" 1.2.3.3. Уређење паркинг простора
Решавање проблема паркирања у 

граду
2009 ЈП Паркинг сервис Град и донатори 1560

Уређење паркинг простора иза РПК и ЕДБ 1.2.3.4. Уређење паркинг простора
Решавање проблема паркирања у 

граду
2010 ЈП Паркинг сервис Град и донатори 1560

Уређење паркинг простора "Дом здравља" 1.2.3.5. Уређење паркинг простора
Решавање проблема паркирања у 

граду
2010 ЈП Паркинг сервис Град и донатори 2500

Јавна гаража, израда пројектне 
документације

1.2.3.6. Уређење паркинг простора
Решавање проблема паркирања у 

граду
2009 ЈП Паркинг сервис Град и донатори 2000

Изградња пијаце половних аутомобила и 
пијаце за продају техничког и огревног 

дрвета у оквиру Сточне пијаце  у Доњем 
Буниброду

1.2.3.7.
Комплетно комунално опремање 

пијаца за несметано обављање 
функције

Подршка пољопривредним 
произвођачима

2009-2010 ЈП "Пијаца" Град и донатори 10000

Изградња пијаце у Печењевцу 1.2.3.8.
Пружање пијачних услуга 
локалном становништву

Подршка пољопривредним 
произвођачима

2009-2010 ЈП "Пијаца" Град и донатори 15000

Изградња мини зелене пијаце у насељу 
Дубочица

1.2.3.9. Изградња 
Пружање пијачних услуга локалном 

становништву
2010 ЈП "Пијаца" Град и донатори 7000

Изградња азила за псе и мачке луталице и 
опремање и пуштање стрводерске слузбе

1.2.3.10. Изградња 
Дугорочно решавање паса и мачака 

луталица
2009-2010 Град и стратешки партнер

Град и стратешки 
партнер

15000

Проширење гробља са опремањем 
инфраструктуром

1.2.3.11. Изградња Дугорочно решавање гробних места 2009-2010 Град и ЈКП Комуналац
Град и ЈКП 
Комуналац

20000

Дислокација службених просторија ЈКП 
Комуналац из ул. Светозара Марковића

1.2.3.12.
Трајно решење простора и 

локације 
Ефикаснија организација  и 

унапређено пружање услуга 
2009-2010 Град и ЈКП Комуналац

Град и ЈКП 
Комуналац

20000

Ревитализација фасада заштићених и 
репрезентативних објеката у градском 

језгру
1.2.4.1. Израда пројектне документације

Стварање услова за ревитализацију 
ужег градског језгра

2009-2013
Фонд за развој града 

Лесковца

Фонд за развој града 
Лесковца и 

власници објеката
90000

Уређење пешачке зоне у Булевару 
ослобођења

1.2.4.2.
Израда пројектне документације 

и реализација пројекта
Уређење градског центра 2009-2010

Фонд за развој града 
Лесковца

Град, донатори 45000

Парк – шума “Хисар”, етноархеолошки и 
спортско рекреациони центар

1.2.4.3.
Израда пројектне документације 

и реализација пројекта
Очување историјских амбијенталних 
целина и очување зивотне средине

2010-2011
Фонд за развој града 

Лесковца
Град, донатори 10000

Уређење парка "9 Југовића" са позорницом 1.2.4.4.
Израда пројектне документације 

и реализација пројекта
Стварање амбијенталних услова за 

организовање јавних манифестација
2011

Фонд за развој града 
Лесковца

Град, донатори 10000

Реализација простора "стара чаршија" у ул. 
Светозара Марковића

1.2.4.5.
Израда пројектне документације 
и прва фаза реализације пројекта

Очување амбијенталних целина и 
формирање зоне унапређеног бизниса

2010
Фонд за развој града 

Лесковца
Град, донатори 70000

1.2.3. Унапређење пружања услуга у комуналним делатностима

1.2.4. Реализација урбане реконструкције града
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Изградња топлане "Победа" и даљински 
систем грејања 1. фаза

1.2.5.1.
Проширење конзума и стабилно 

снабдевање
Побољшавање услова испоруке 

топлотне енергије
2009-2012 ЈКП Топлана Град, ЈКП Топлана 22000

Проширење и реконструкција постојеће 
топлане "Звезда" I фаза

1.2.5.2. Реконструкција постојеће топлане
Побољшавање услова испоруке 

топлотне енергије
2009-2012 ЈКП Топлана Град, ЈКП Топлана 72000

Реконструкција магистралног вреловода 
постојеће топлане "Звезда"

1.2.5.3. Смањење потрошње енергената

Квантитативна и квалитативна 
регулација система даљинског грејања 
и мерење стварно утрошене топлотне 

енергије 

2009-2012 ЈКП Топлана Град, ЈКП Топлана 50000

Замена дотрајалог топловода северне гране 
котларнице "С-17"

1.2.5.4. Замена котлова
Побољшавање услова испоруке 

топлотне енергије
2009-2012 ЈКП Топлана Град, ЈКП Топлана 23000

Замена опреме у примарном делу топлотних 
подстаница (измењивач топлоте и мерно 

регулациона опрема)
1.2.5.5. Израда пројектне документације Стварање услова за изградњу гасовода 2009-2012 ЈКП Топлана Град, ЈКП Топлана 6000

Изградња магистралног цевовода за гасовод  
од Ниша до Лесковца

1.2.6.1 Израда пројектне документације Стварање услова за изградњу гасовода 2009-2010 Град и стратешки партнер
Град и стратешки 

партнер
130000

Изградња ГМРС 1.2.6.2 Израда пројектне документације Стварање услова за изградњу гасовода 2009-2010 Град и стратешки партнер
Град и стратешки 

партнер
30000

Изградња примарног цевовода за гасовод 
кроз Лесковац

1.2.6.3
Израда пројектне документације, 

експропријација, преносне 
станице

Побољшање услова за квалитет живота 2010-2011
ЈП Дирекција за урбанизам и 

изградњу
Град и стратешки 

партнер
25000

Изградња МРС 1.2.6.4 Израда пројекта Стварање услова за изградњу гасовода 2010 Град и стратешки партнер
Град и стратешки 

партнер
40000

Изградња секундарне мреже гасовода кроз 
Лесковац

1.2.6.5

Израда пројектне документације, 
прикључивање топлана и 

индустријских 
објеката,прокључивање 

корисника

Побољшање услова за квалитет живота 2011-2013 Град и стратешки партнер
Град и стратешки 

партнер
30000

ТС 110/0,4 кВ у ул. “О. Лучића”,                                                
МБТС-Б + 10кВ кабл                                                                                       

1.2.7.1.
Проширење конзума и стабилно 

снабдевање
Бољи квалитет живота 2010 ЕДЛ ЕДЛ 4000

ТС 110/0,4 кВ у ул. “Л. Стаменковић”,                                                
МБТС-Б + 10кВ кабл                                                                                       

1.2.7.2.
Проширење конзума и стабилно 

снабдевање
Бољи квалитет живота 2009 ЕДЛ ЕДЛ 4000

ТС 110/0,4 кВ у ул. “Космајској”,                                                
МБТС-Б + 10кВ кабл                                                                                       

1.2.7.3.
Проширење конзума и стабилно 

снабдевање
Бољи квалитет живота 2010 ЕДЛ ЕДЛ 4000

ТС 110/0,4 кВ у ул. “С. Погачаревић”,                                                
МБТС-Б + 10кВ кабл                                                                                       

1.2.7.4.
Проширење конзума и стабилно 

снабдевање
Бољи квалитет живота 2011 ЕДЛ ЕДЛ 4000

ТС 110/0,4 кВ у ул. “С. Златановић”,                                                
МБТС-Б + 10кВ кабл                                                                                       

1.2.7.5.
Проширење конзума и стабилно 

снабдевање
Бољи квалитет живота 2009 ЕДЛ ЕДЛ 4000

ТС 110/0,4 кВ у ул. “Р. Жунић”,                                                
МБТС-Б + 10кВ кабл                                                                                       

1.2.7.6.
Проширење конзума и стабилно 

снабдевање
Бољи квалитет живота 2009 ЕДЛ ЕДЛ 4000

ТС 110/0,4 кВ у ул. “Власотиначка петља”,  
МБТС-Б + 10кВ кабл                                                                                       

1.2.7.7.
Проширење конзума и стабилно 

снабдевање
Бољи квалитет живота 2009 ЕДЛ ЕДЛ 4000

1.2.6. Изградња примарног система гасификације

1.2.7. Изградња нових и реконструкција постојећих електро-енергетских капацитета

1.2.5. Проширење капацитета и изградња секундарне мреже топловода
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ТС 35/10кВ у Номаници, а у складу са Планом 
детаљне регулације на коридору аутопута Е-

75 "Београд-Скопље" - разрада пратећих 
садржаја

1.2.7.8.
Проширење конзума и стабилно 

снабдевање
Бољи квалитет живота 2010-2013 ЕДЛ

ЕДЛ, потенцијални 
инвеститори

45000

ТС 35/10кВ "Губеревац" 1.2.7.9.
Проширење конзума и стабилно 

снабдевање
Бољи квалитет живота 2009-2010 ЕДЛ ЕДЛ 35000

Изградња кабловске претплатничке мреже, 
оптичког кабла и MСАН Aлексе Ненадовића

1.2.8.1.
Потпуна дигитализација 

телекомуникационе мреже
Пружање модерних сервиса и услуга 

(IPTV, ADSL, VOD, VoIP)
2009 Телеком Србија а.д.

Буџет Телеком 
Србија а.д.

30000

Изградња кабловске претплатничке мреже, 
оптичког кабла и MСАН Раде Жунић

1.2.8.2.
Потпуна дигитализација 

телекомуникационе мреже
Пружање модерних сервиса и услуга 

(IPTV, ADSL, VOD, VoIP)
2009 Телеком Србија а.д.

Буџет Телеком 
Србија а.д.

32000

Изградња кабловске претплатничке мреже у 
Грделици

1.2.8.3.
Увећање степена дигитализације 

телекомуникационе мреже
Пружање модерних сервиса и услуга 

(IPTV, ADSL, VOD, VoIP)
2010 Телеком Србија а.д.

Буџет Телеком 
Србија а.д.

15000

Изградња кабловске претплатничке мреже у 
Вучју

1.2.8.4.
Увећање степена дигитализације 

телекомуникационе мреже
Пружање модерних сервиса и услуга 

(IPTV, ADSL, VOD, VoIP)
2010 Телеком Србија а.д.

Буџет Телеком 
Србија а.д.

15000

Изградња кабловске претплатничке мреже, 
оптичког кабла и MСАН СЕВЕР

1.2.8.5.
Потпуна дигитализација 

телекомуникационе мреже
Пружање модерних сервиса и услуга 

(IPTV, ADSL, VOD, VoIP)
2011 Телеком Србија а.д.

Буџет Телеком 
Србија а.д.

120000

Изградња кабловске претплатничке мреже, 
оптичког кабла и MСАН Доње Стопање

1.2.8.6.
Потпуна дигитализација 

телекомуникационе мреже
Пружање модерних сервиса и услуга 

(IPTV, ADSL, VOD, VoIP)
2011 Телеком Србија а.д.

Буџет Телеком 
Србија а.д.

40000

Изградња кабловске претплатничке мреже, 
оптичког кабла и MСАН Доње Синковце

1.2.8.7.
Потпуна дигитализација 

телекомуникационе мреже
Пружање модерних сервиса и услуга 

(IPTV, ADSL, VOD, VoIP)
2012 Телеком Србија а.д.

Буџет Телеком 
Србија а.д.

35000

Изградња кабловске претплатничке мреже, 
оптичког кабла и MСАН Спомен Парк

1.2.8.8.
Потпуна дигитализација 

телекомуникационе мреже
Пружање модерних сервиса и услуга 

(IPTV, ADSL, VOD, VoIP)
2012 Телеком Србија а.д.

Буџет Телеком 
Србија а.д.

28000

Слободна трговинска зона Лесковац 
(студија)

1.3.1.1.
Привлачење домаћих и страних 

инвеститора

Део територије општине на коме ће се 
пословати под предвиђеним законима 

о Слободним Трговинским зонама
2009-2010

Фонд за развој града 
Лесковца 

Град и донатори 500

Индустријске зоне (студија) 1.3.1.2.
Пораст домаћих и страних 

инвестиција
Повећање производње, извоза и 

запослености
2009-2010

 Фонд за развој града 
Лесковца, Градска управа, 

RЕЕДА
Град и донатори 500

Инкубатори, иновациони центри 
(технолошки паркови) и кластери

1.3.1.3.

Употпуњавање пословне 
инфраструктуре за развој нових и 

технолошки пропулзивних 
сектора МСП

Подизање конкурентности привреде 
града

2009-2013
 Фонд за развој града 

Лесковца, Градска управа,  
RЕЕДА

Град и донатори 800

Мешовита индустријска зона у источном 
делу града

1.3.2.1.

Дефинисање урбанистичких 
услова, израда пројектне 

документације и 
инфраструктурно опремање

Стварање просторних и комуналних 
услова за формирање индустријских 

зона
2009-2013

ЈП"Дирекција за урбанизам и 
изградњу", Фонд за развој 

града Лесковца
Град и донатори 80000

1.3.  Створити услове за домаће и стране инвеститоре

1.2.8. Изградња нове и реконструкција постојеће телекомуникационе мреже

1.3.1.  Креирање јединствене политике за локални економски развој и привлачење директних инвестиција

1.3.2.  Инфраструктурно опремање локација за потенцијалне инвеститоре
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Оснивање зоне унапређеног пословања - 
БИД

1.3.3.1.
Укључење приватних 

предузетника у јачању услужних 
делатности

Јачање услужног сектора и 
предузетничког духа у складу са 

потребама привреде и становништва
2009-2013

Фонд за развој града 
Лесковца

Град и донатори 1000

Оснивање слободне трговинске зоне 
Лесковац

1.3.3.2.
Привлачење домаћих и страних 

инвеститора

Део територије општине на коме ће се 
пословати под предвиђеним законима 

о Слободним Трговинским зонама
2007-2008.

Фонд за развој града 
Лесковца

Град и донатори 2000

Бизнис инкубатор Центар Лесковац 1.3.3.3.
Инфраструктура за мала и средња 

предузећа и помоћ у раду

Интензивирање привредних 
активности,подршка развоју МСП-а, 

трансфер знања
2009-2013

Фонд за развој града 
Лесковца

Град и донатори 11520

Стимулисање удруживања предузетника 1.4.1.1.
Јачање локалног Удружења 

предузетника

Оспособљеност за учешће у развоју 
МСП сектора и смањење трошкова 

производње
2009-2013 Градска управа за привреду 

Влада РС, град 
донатори...

1100

 Формирање индустријског парка 1.4.1.2. Израда студије 
Јачање услужног сектора и 

предузетничког духа у складу са 
потребама привреде и становништва

2009
Фонд за развој града 

Лесковца, Градска управа за 
привреду

Град и донатори 1000

Програм кредитне подршке МСП 1.4.1.3.
Увођење квалитета производа и 

увећање извоза
Конкурентност производа на тржишту 

ЕУ
2009-2013

Фонд за развој града 
Лесковца, Гаранцијски фонд 

Град и донатори 100000

Расположивост средстава у гарантном 
потенцијалу 

1.4.1.4. Подршка развоју МСП-а Равномерни локално економски развој 2009-2013
Град Лесковац, Гаранцијски 

фонд
Град и донатори 50000

Субвенције дела камате код кредита 
одобрених МСП  

1.4.1.5. Подршка развоју МСП-а Равномерни локално економски развој 2009-2013
Град Лесковац, Општине 
Јабланичког и Пчињског 

региона 
Град и донатори 20000

Израда софтвера у функцији логистичких 
система за одлучивање и базе података  1.4.1.6.

Примена савремених научних 
сазнања 

Боља координација и повећана 
ефикасност рада

2009 Град управа Град Лесковац 250

Израда промотивног материјала града 1.4.1.7. Боља медијска промоција Промоција у циљу побољшања имиџа 2009
Фонд за развој града 

Лесковца
Град Лесковац 1500

Започни и усаврши свој посао 1.4.2.1.

Едукација незапослених као и 
оних који су већ започели свој 

посао али се сусрећу са 
многобројним проблемима

Смањење стопе незапошљености 2009-2013 
РЕЕДА, Едукациони центар и 

Народни парламент
Град и Републичка 
Агенција  за МСП

2500

Праћење рада ( пословних резултата)  
корисника Старт Уп кредита - Менторинг и 

конслатинг 
1.4.2.2. Бољи пословни резултати 

Решавање конкретних пословних 
проблема у циљу одржања пројекта 

2009-2013 
РЕЕДА, Едукациони центар и 

Народни парламент
Град Лесковац 6000

Инвеститорски водич града Лесковца 1.4.2.3. Промоција потенцијала града 
Привлачење домаћих истраних 

инвестиција 
2009-2013

 Фонд за развој града 
Лесковца, Градска управа за 

привреду, РЕЕДА 
Град и донатори 1300

Организација сајма домаће радиности, 
уметничких и старих заната     

1.4.2.4.
Повећана заинтересованост 

тржишта за предмете израђене у 
радионицама ум. и ст. заната

Повећана заинтересованост омладине 
за израду тј. обуку у радионицама ст. и 

ум. заната
2009-2013

РЕЕДА,  ТОЛ и Удружење 
предузетника 

Град Лесковац 3000

1.3.3.  Унапређење стимулативних мера за привлачење инвестиција

1.4. Унапредити привредне активности
1.4.1. Подршка успешном реструктуирању привреде и бржи процес транзиције

1.4.2. Подршка развоју малих и средњих предузећа и предузетништва 
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Бизнис сервис центар 1.4.2.5.

Пружање основних информација 
о законима и прописима , који 

регулишу регистрацију и 
функционисање привредних 

субјеката , законским облицима 
организовања привредних 

субјеката

Јачање услужног сектора и 
предузетничког духа у складу са 

потребама привреде и становништва
2009-2013

Фонд за развој града 
Лесковца, РЕЕДА

Град и донатори 14000

Формирање кластера, територијалних 
пактова и индустријских дистрикта

1.4.3.1.
Увођење нових облика 

организовања привредних 
субјеката

Јачање тржишне позиције и наступа 
привредних субјеката на тржишту у 

земљи и иностранству
2009-2013

Фонд за развој града 
Лесковца, РЕЕДА

Град и донатори 5000

Оснивање савета за запошљавање 1.5.1.1. 
Саветодавно тело извршној 

власти
Смањење стопе незапошљености 2009 Градско веће, НСЗ и НВО Град Лесковац 0

Локални програм запошљавања 1.5.1.2 Израда студије Смањење стопе незапошљености 2009 Градско веће, НСЗ и НВО Град Лесковац 0

Стратегија функционисања локалних и 
регионалних органа и институција за 

подршку ЛЕР 
1.5.2.1. Јачање институционалне сарадње Економски развој  2009-2013 ГУ за привреду Град и донатори 1000

Јачање капацитета удружења са подручја 
града Лесковца 

1.5.2.2.
Укључивање привредника у све 

видове удружења и удруживање у 
кластере

Заједнички наступ према 
институцијама и фондовима 

2009-2013 
Удружење предузетника и ГУ 

за привреду 
Град и донатори 5000

Израда стратегије руралног развоја 1.6.1.1. Унапређење живота на селу Rавномерни развој општине 2009-2013 Градска управа за привреду
Град, Влада RС и 

фондови ЕУ
500

Стручна помоћ произвођачима ка стварању 
брендова и сертификовању 

пољопривредних производа
1.6.2.1.

Више брендираних и 
сертификованих производа

Тржишно и извозно оријентисана 
пољопривреда

2009-2013
Фонд за подстицај развоја 

пољопривреде, Градска 
управа за привреду

Град, донатори, 
Министарство 
пољопривреде

1000

Модернизација и унапређење система 
комуникације, обавештавања и оглашавања 

у пољопривредној производњи
1.6.2.2.

Модернизација ТИС система града 
Лесковца

Модерније пословање, лакши пласман, 
реорганизација пољопривреде, 

економски просперитет
2009-2013

Фонд за подстицање развоја 
пољопривреде града 

Лесковца
Град и донатори 2000

Организовање стручних манифестација 
(дани поља), организовање и извођење 

стручних екскурзија (семинари, сајмови)
1.6.2.3.

Информсаност, едукација, 
комуникација, практични огледи

Стална промоција 2009
Управа за привреду   и 

удружења
Град и донатори 300

Формирање Агробизнис центра Јабланичког 
округа (студија)

1.6.2.4.
Формирање пословно 
информатичке мреже

Модеран систем комуникација и 
пословања као претеча формирања 

мини берзе поњопривредних 
производа

2009
Фонд за подстицање развоја 

пољопривреде града 
Лесковца

Град и донатори 1000

1.6. Унапредити руралну средину и пољопривредну  производњу

1.5. Јачање капацитета привредних институција и међуинституционалне сарадње
1.5.1. Унапређење рада локалних и сарадње са републичким институцијама

1.5.2. Јачање капацитета институција за локални привредни развој

1.6.1. Унапредити општинске услуге у подршци пољопривреним произвођачима и унапређења квалитета

1.6.2. Развој удружења и кооператива у пољопривредном сектору у циљу унапређења производње и маркетинга

1.4.3. Креирање савремених модела удруживања привредника у циљу јачања позиције на тржишту 
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Агробизнис центар Јабланичког округа 1.6.2.5. Функционалан АБЦЈО

Модерније пословање, лакши пласман, 
реорганизација пољопривреде, 

економски просперитет за подручје 
читавог региона

2009-2013
Фонд за подстицање развоја 

пољопривреде града 
Лесковца

Град и донатори 5000

Селекцијске смотре, регистрација и 
обележавање грла, контрола 

продуктивности и закључених лактација. 
Евидентирање и одгој крава првотелки

1.6.2.6.

Створити услове да зе 
формирање центра за 

производњу приплодних крава и 
јуница

Развој интензивног сточарства, 
добијање квалитетног приплодног 

материјала, контрола продуктивности 
уматичених крава

2009-2013

Удружење одгајивача говеда, 
Фонд за подстицање развоја 

пољопривреде, Градска 
управа за привреду

Град и донатори 1000

Изложбе приплодних крава и јуница 1.6.2.7.
Такмичарски дух, 

стандардизовање квалитета
Поправљање расног састава стоке 2009-2013

Удружење одгајивача говеда, 
Фонд за подстицање развоја 

пољопривреде, Градска 
управа за привреду

Град и донатори 500

Заштита жига и ознаке роштиљ меса 1.6.2.8.
Брендирање роштиљ меса и 
ознака географског порекла

Промоција имена лесковачког роштиљ 
меса

2009
Удружење произвођача и 

прерађивача меса, Градска 
управа за привреду

Град и донатори 400

Даљи развој и усавршавање Тржишног 
информативног система (ТИС)

1.6.2.9.
Приближавање система 

корисницима

Лакши пласман производа и лакша 
доступност информација за све гране 

пољопривреде
2009-2013

Фонд за подстицање развоја 
пољопривреде града 

Лесковца

Град Лесковац, 
Министарство 

пољопривредедонато
ри

500

Повезивање и улазак у Систем тржишних 
информација у пољопривреди Србије 

(СТИПС)
1.6.2.10.

Пласирати информације о 
пољопривредној производњи на 

подручју Србије

Лакши проток информација о 
пољопривредној производњи

2009
Фонд за подстицање развоја 

пољопривреде града 
Лесковца

Град Лесковац, 
Министарство 
пољопривреде 

донатори

100

Едукација пољопривредних произвођача о 
значају система наводњавања 

1.6.3.1.
Едукација пољопривредних 

произвођача
Повећање обима пољопривредне 

производње 
2009  Градска управа за привреду Екстерни извори 200

Субвенционирање набавке  система 
наводњавања

1.6.3.2.
Употреба система за 

наводњавање
Повећање обима пољопривредне 

производње 
2009-2013  Градска управа за привреду Екстерни извори 5000

Промовисање концепта органске хране   1.6.3.3. Концепт здраве хране
Могућност учешћа наших произвођача 

на тржишту ЕУ
2009  Градска управа за привреду

Регионална привредна 
комора, Министарство 

пољопривреде
1235

Примена ХАССАП-а и ХАЛАЛ-а у 
производњи и преради пољопривредних 

производа
1.6.3.4.

Увођење контроле у производњи 
и преради

Планска производња тржишно извозно 
оријентисаних производа

2009  Градска управа за привреду
Регионална привредна 
комора, Министарство 

пољопривреде
300

Формирање удружења, регистрација и 
промоција удружења пољопривредних 

произвођача
1.6.3.5.

Удружења која ће помоћи 
пољ.произвођачима у раду и 

пласману производа
Јачање и унапређење пољопривреде 2009  Градска управа за привреду Град и донатори 500

Техичко и кадровско опремање удружења 
(усавршавање кадрова, стручне 

манифестације, постављање огледних поља 
за пољ.производе)

1.6.3.7.

Оспособљени пољопривредни 
произвођачи који ће постати 

конкурентни произвођачима у ЕУ, 
праћење водећих стандарда у 
пољопривредној производњи

Приближавање стандардима ЕУ и 
интерес регистрованих 

пољопривредних газдинстава
2009  Градска управа за привреду Град и донатори 500

1.6.3. Унапређење, модернизација и повећање обима и капацитета пољопривредне производње
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Повезивање удружења и кооператива са 
научним институтима, факултетима и 

стручним установама
1.6.3.8. Едукација пољопривредника 

Примена савремених научних сазнања 
у производњи

2009.  Градска управа за привреду

Фонд за подстицање 
развоја 

пољопривреде и 
Министарство 
пољопривреде

300

Складишно дистрибутивни центар УЛО 
хладњача

1.6.3.9.
Очување квалитета производа и 

побољшан пласман
Конкурентност домаћих произвођача 

на тржишту ЕУ ценом и квалитетом
2009-2011

Удружење КОНДОР, ГУ за 
привреду

Град, држава, 
донатори, 

акционари Кондор
122000

Унапређење расног састава у сточарској 
производњи              

1.6.3.10.
Побољшан и контролисан расни 

састав

Већи квалитет и квантитет капацитета у 
овој грани пољопривредне 

производње   
2009-2013

Фонд за подстицање развоја 
пољопоривреде Града 

Лесковца 
Град Лесковац 16000

Унапређење воћарско-виноградарке 
производње кроз стимулацију подизања 

нових засада (250 ха воћњака и 40 ха 
винограда)          

1.6.3.11.
Подизање нових производних 

засада
Повећање капацитета и производње у 

воћарству виноградарству  
2009-2013

Фонд за подстицање развоја 
пољопоривреде  

Град Лесковац Фонд за 
подстицање развоја 

пољопривреде
18000

Унапређење шумарства      1.6.3.12.
Подизање нових засада за дрвно 

прерадне капацитете 
Повећање капацитета дрвно 

прерађивачке гране 
2009-2013  

Фонд за подстицање развоја 
пољопоривреде  

Град Лесковац Фонд за 
подстицање развоја 

пољопривреде
5000

Унапређење повртарске производње кроз 
регресирање куповине материјала и опреме 

за подизање нових пластеника       
1.6.3.13. Подизање нових пластеника 

Већа акумулација и виша постигнута 
цена раног поврћа. Модернизација 

повртарске производње
2009-2013

Фонд за подстицање развоја 
пољопоривреде

Град Лесковац Фонд за 
подстицање развоја 

пољопривреде
12000

Стимулација и регресирање набавке нове 
пољопривредне механизације        

1.6.3.14.
Обнављање пољопривредне 

механизације  

Савременији начин производње и 
еколошки аспект смањења загађења и 

здравија храна
2009-2013

Фонд за подстицање развоја 
пољопоривреде

Град Лесковац Фонд за 
подстицање развоја 

пољопривреде
20000

Заједничко потенцијално учешће у 
пројектима ресорног министарства и 

невладиних организација          
1.6.3.15.

Приближавање потенцијалним 
изворима финансијских средстава

Веће искоришћење потенцијала и 
проширење могућности извора 

финансијских средстава 
2009-2013 

Фонд за подстицање развоја 
пољопоривреде 

Град Лесковац Фонд за 
подстицање развоја 

пољопривреде
3000

Стимулација осигурања приноса у 
пољопривредној производњи         

1.6.3.16.
Повећање површина и приноса 

који се осигуравају код 
осигуравајућих кућа

Сигурнија пољопривредна 
производња

2009-2013
Фонд за подстицање развоја 

пољопоривреде 

Град Лесковац Фонд за 
подстицање развоја 

пољопривреде
2000

Субвенционирање камате за коришћење 
пољопривредних кредита      

1.6.3.17.

Повећање могућности подизања 
пољопривредних кредита од 

стране пољопривредних 
произвођача 

Унапређење пољопривредне 
производње

2009-2013
Фонд за подстицање развоја 

пољопоривреде  

Град Лесковац Фонд за 
подстицање развоја 

пољопривреде
8000

Постављање интерпретацијских табли 
поред туристичких атракција

1.7.1.1. Савремени начин информисања Иновације у презентацији атракција 2009-2012 ТОЛ Град Лесковац, ТОЛ 1500

Израда Стратегије развоја туризма за град 
Лесковац

1.7.1.2.
Интензиван развој туризма, 
валоризација туристичких 

ресурса

Туризам као генератор привредног 
развоја става економску корист

2009-2011 ТОЛ, Виша туристичка школа Град Лесковац, ТОЛ 1000

1.7. Унапређење имиџа града као туристичке дестинације
1.7.1. Унапредити имиџ дестинације



48

Израда пројекта развоја туристичке целине 
Вучје

1.7.1.3.

Равномерни регионални развој, 
трајна заштита подручја, одржива 

валоризација туристичких 
потенцијала, развој комплетне 
понуде туристичке дестинције

Драстично већи приход од туризма, 
отварање нових радних места

2009-2012 ТОЛ, Виша туристичка школа Град Лесковац, ТОЛ 1000

Припрема и отварање карневалских екипа 1.7.1.4.

Пуноправно учешће на 
Карневалима, повратак 

традицији,заинтересованост за 
учешће на Лесковачком 

карневалу

Препознатљива туристичка 
дестинација

2009-2013 ТОЛ Град Лесковац, ТОЛ 500

Израда пројекта за археолошки и етно парк 
Хисар и етно парк Рударе

1.7.1.5.
Створити позитивно окружење и 
принципе за развој културних и 

туристичких иницијатива

Препознатљива туристичка 
дестинација

2009-2010 ТОЛ, Народни музеј, СПЦ Град Лесковац, ТОЛ 2000

Подићи стандарде интерпретације, 
опремљености и квалитета туристичких 

производа
1.7.1.6.

Искористити пуни потенцијал 
атракција, образовати кадрове, 

развити теме и приче, осмислити 
интерпретацију и анимацију, 
израдити маркетинг планове

Стварање туристички атрактивне 
средине, веће улагање у туризам

2009-2013 ТОЛ, маркетинг агенција Град Лесковац, ТОЛ 1000

Постављање туристичке сигнализације на 
територији града Лесковца

1.7.1.7.
Боља обавештеност и доступност 

туристичких атракција
Већа посећеност, већи приходи 2009-2011

ТОЛ, ЈП Дирекција за 
урбанизам и изградњу

Град Лесковац, 
Министарство 

економије и 
регионалног развоја

1500

Реорганизација постојећих и организација 
нових манифестација- Роштиљијада, 
Лесковачко лето, Изложба сувенира, 

Државно првенство мажореткиња

1.7.1.8.

Искористити богатство 
аутентичног нематеријалног 

културног добра, кроз фестивале 
и светковине и створити 
конкурентан туристички 

производ

Стимулисати потрошњу и већу 
посећеност

2009-2013 ТОЛ ТОЛ 5000

Израда савременог промотивног 
материјала:издавање туристичког 

водича,израда туристичко-промотивног 
филма и спотова

1.7.2.1.

Савремена промоција 
туристичких атракција, 

валоризација потенцијала, веће 
интересовање за туристичке 

атракције

Већа посећеност, већи приходи 2009-2011 ТОЛ ТОЛ 1500

Опремање кабинета Школе за текстил и 
дизајн , смер дизајн ентеријера и 

индустријских производа  
1.7.2.1.

Комерцијални наступ на тржишту 
услуга дизајнирања у сарадњи са 

ТОЛ Стварање услова за 
укључивање школске омладине у 

привредни развој 

Оспособљавање ученика да после 
средње школе самостално израђују 

своје дизајнерске производе. 
Смањење стопе незапошљености 

2009-2010
РЕЕДА и Школа за текстил и 

дизајн
Град Лесковац 2500

Отварање туристичко информативног 
центра и сувенирнице

1.7.2.2.
Боља обавештеност, бољи 

третман туризма
Додатни приходи од сувенира и 

улазница, већа посећеност
2009-2010 ТОЛ Град Лесковац, ТОЛ 1500

1.7.3. Створити туристички бренд

1.7.2. Створити туристички производ
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Пројекат Проистиче из 
детаљног циља 

Очекивани резултати Дугорочни утицај Временски оквир Носиоц пројекта Извори финансирања  

Процењена 
вредност 
пројекта               

(у 000 динара)

Хидрогеолошка истраживања у зони 
постојећих изворишта

2.1.1.1.
Утврђивање интезитета 

хидрауличке везе између 
алувијалне и неогене издани

Заштита изворишта подземних вода, 
водног ресурса и здравља становника

2009
 ЈКП Водовод   ГУ за 

заштиту животне средине

Град Лесковац; ЈКП 
Водовод; Привредни 

субјекти; 
Министарство за 
заштиту животне 

средине

16.000

Израда Елабората о ресурсима подземних 
вода Лесковачке котлине 

2.1.1.2.
Утврђивање резерви подземних 

вода изворишта за 
водоснабдевање

Заштита изворишта подземних вода, 
водног ресурса и здравља становника

2009-2011  ЈКП Водовод   

Град Лесковац              
ЈКП Водовод      

Привредни субјекти   
Министарство за 
заштиту животне 

средине

5.000

Испитивање потенцијала подземних 
термалних  вода пробним бушотинама

2.1.1.3.
Утврђивање потенцијала 

подземних термалних вода 

Утврђивање потенцијала подземних 
термалних вода и дефинисање начина 

експлоатације  
2009-2010 ГУ за привреду 

Град Лесковац                   
Привредни субјекти   

Министарство за 
заштиту животне 

средине     Донације

100.000

Формирање осматрачке мреже 
пијезометара и утврђивање ширих и 
непосредних зона санитарне заштите

2.1.1.4. Побољшано водоснабдевање
Здрава вода за пиће и могућност 
проширења индустријских зона

2009-2010
 ЈКП Водовод   ГУ за 

заштиту животне средине

Град Лесковац              
ЈКП Водовод; 

Дирекција за воде 
РС; Министарство за 

заштиту животне 
средине       
Донације

1.000

Увођење стандарда квалитета ISO 17025 и 
ISO 14000

2.1.1.5
Смањење трошкова и стицање 

поверења корисника
Валидност резултата испитивања у 

земљи и иностранству
2009-2010  ЈКП Водовод   

Град Лесковац       
ЈКП Водовод    

Министарство за 
заштиту животне 

средине       донације

1.000

Заштита изворишта подземних вода зоне 
санитарне заштите изворишта за 

водоснабдевање града
2.1.1.6.

Израда Елабората о зонама и 
појасу санитарне заштите 

изворишта за водоснабдевање 
према Новом Правилнику о 
зонама и појасу санитарне 

заштите

Заштита изворишта подземних вода, 
водног ресурса и здравља становника

2009-2010

 ЈКП Водовод ГУ за 
комуналне делатности   
ГУ за заштиту животне 

средине

Град Лесковац       
ЈКП Водовод   

Привредни субјекти   
Министарство за 
заштиту животне 

средине

5.000

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2

2.1. Развој система заштите природних ресурса
2.1.1.  Развој система за заштиту вода
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Изградња капацитета за мониторинг 
квалитета воде

2.1.1.7.
Стална контрола нивоа подземних 

вода, квалитета површинских 
вода и извора

Заштита и очување квалитета 
подземних вода у експлоатационим 

зонама изворишта за водоснабдевање        
Заштита здравља

2009-2013
 ГУ за заштиту животне 

средине

Град Лесковац       
ЈКП Водовод   Фонд 
за заштиту животне 

средине

3.800

Одржавање конференције "Вода и закон" 2.1.1.8.
Управљање водом у складу са 
критеријумима Европске уније

Усклађивање законских прописа 2009 ЈКП Водовод Лесковац
Министарство за 
заштиту животне 

средине      донације
800

Израда капацитета за мониторинг квалитета 
ваздуха града Лесковца 

2.1.2.1.
Повећани број мерних места и 

параметара за праћење квалитета 
ваздуха

Очување животнесредине и 
побољшање услова за квалитет живота

2009-2013
ГУ за заштиту животне 

средине

Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца

1.500

2.1.2.  Развој система за заштиту ваздуха
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Контрола примене пестицида, испитивање 
загађености земљишта

2.1.3.1.

Заштита земљишта Регистровање 
извора и узрока загађења и 

ефекти евентуалног загађења 
воде од значаја за 
водоснабдевање

Очување животне средине и заштита 
здравља

2009

ГУ за заштиту животне 
средине        ГУ за 

привреду и 
пољопривреду

Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца  

Министарство за 
заштиту животне 

средине и 
просторно 
планирање

1.000

Израда Студије о ресурсима лековитог биља 
на територији града Лесковца

2.1.4.1. Студија
Одрживи развој неразвијених брдско-

планинских предела 
2011

ГУ за заштиту животне 
средине  Завод за 

заштиту природе Србије  

Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца  

1.500

Израда Студије "Катастар Биљака" на 
подручју града Лесковца

2.1.4.2. Студија
Заштита ретких и угрожених биљних 

врста, реликта и ендема
2009-2013

ГУ за заштиту животне 
средине  Завод за 

заштиту природе Србије  

Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца 

Министарство за 
заштиту животне 

средине и 
просторно 
планирање  

1.000

Израда локалног регистра загађивача воде 
на територији града Лесковца

2.2.1.1.
Израда локалног регистра 
потенцијалних загађивача 

подземних и површинских вода

Заштита изворишта подземних вода, 
водног ресурса и здравља становника

2009
 ГУ за заштиту животне 
средине ЈКП Водовод

   Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца

1.000

Израда стратегије управљања отпадним 
водама на територији града Лесковца

2.2.1.2.
Стратегија управљања отпадним 

водама на триторији града 
Лесковца

Стварање услова за побољшање 
квалитета живота

2010-2013
 ГУ за заштиту животне 
средине ЈКП Водовод

   Фонд за заштиту 
животне средине 

града Лесковца; ЈКП 
Водовод

600

Израда локалног регистра загађивача 
ваздуха на територији града Лесковца

2.2.2.1.
Локални регистар извора 

загађивача ваздуха на терторији 
града Лесковца

Очување животнесредине и 
побољшање услова за квалитет живота

2009-2010
ГУ за заштиту животне 
средине  Агенција за 

заштиту животне средине

Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца  

Министарство за 
заштиту животне 

средине и 
просторно 
планирање

1.000

Израда локалног регистра загађивача 
земљишта на територији града Лесковца

2.2.3.1.

Заштита земљишта  Заштита 
животне средине  Локални 

регистар извора загађивача 
земљишта на терторији града 

Лесковца

Очување животне средине и заштита 
здравља

2009
Град Лесковац            PWW 
ДОО                              ГУ за 

заштиту животне средине  

Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца  

500

Израда базе података о опасном отпаду и 
опасним материјама

2.2.4.1.
База података о опасном отпаду и 

опасним материјама
Стварање услова за побољшање 

квалитета живота
2010

 ГУ за заштиту животне 
средине

Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца

500

2.2. Развој система за управљање отпадом
2.2.1.  Збрињавање течног отпада

2.2.2.  Збрињавање гасовитог отпада

2.2.3.  Збрињавање чврстог отпада

2.2.4.  Збрињавање опасног отпада

2.1.3.  Развој система за заштиту земљишта

2.1.4.  Развој система за заштиту биодиверзитета
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Уклањање и замена радиоактивних 
громобрана на територији града Лесковца

2.2.5.1.
Уклоњено и замењено осам 

радиоактивних громобрана на 
територији града Лесковца

Стварање услова за побољшање 
квалитета живота

2013
 ГУ за заштиту животне 

средине

Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца  

Министарство за 
заштиту животне 

средине и 
просторно 
планирање

5.000

Изградња капацитета за мониторинг нивоа 
комуналне буке града Лесковца

2.2.5.2.
Смањена бука у критичним 

зонама
Побољшање квалитета живота 2009-2013

 ГУ за заштиту животне 
средине; Дирекција за 
урбанизам и изградњу 

града Лесковца, ЈКП 
Комуналац, ЗЗЈЗ Лесковац

Фонд за заштиту 
животне средине 

града Лесковца  ЗЗЈЗ 
Лесковац

2.000

Израда локалног регистра извора буке на 
територији града Лесковца

2.2.5.3.
 Локални регистар извора буке на 

територији града Лесковца
Очување животне средине и 

побољшање квалитета живота
2010

 ГУ за заштиту животне 
средине

Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца  

800

Израда акустичне мапе града 2.2.5.4.
Смањена бука у критичним 

зонама и регулисан саобраћај
Побољшање квалитета живота 2012

 ГУ за заштиту животне 
средине; Дирекција за 
урбанизам и изградњу 

града Лесковца, СУП 
Лесковац

Град Лесковац; Фонд 
за заштиту животне 

средине града 
Лесковца  

2.000

Програм еколошких активности 
(обележавање еколошких датума, кампање, 

трибине, радне акције и еколошке игре) 
намењене деци, младима и одраслима

2.3.1.1.
Подигнут ниво еколошке свести 

деце, младих и одраслих
Стварање услова за побољшање 

квалитета живота
2009-2013

 ГУ за заштиту животне 
средине 

Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца  

500

Израда публикација (намењена деци 
предшколског узраста на српском и 

ромском језику)
2.3.1.2.

Подигнут ниво еколошке свести 
деце, младих и одраслих

Стварање услова за побољшање 
квалитета живота

2009-2013
 ГУ за заштиту животне 

средине 

Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца  

500

Израда ВЕБ сајта 2.3.2.1.
Подигнут ниво информисаности 

јавности
Информисаност јавности о квалитету и 

очувању животне средине
2009

 ГУ за заштиту животне 
средине 

Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца  

300

Израда публикација ГОДИШЊАКА 2.3.2.2.

Информисање јавности о 
квалитету животне средине, 

праћењу квалитета и закључцима 
добијеним праћењем квалитета 

животне средине

Стварање услова за побољшање 
квалитета живота

2009-2013
 ГУ за заштиту животне 

средине 

Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца  

1.500

2.2.5.  Збрињавање енергетског отпада

2.3. Развој система образовања и информисаности
2.3.1. Развој система образовања

2.3.2. Развој система информисаности
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Промовисање концепта органске хране   2.4.1.1. Концепт здраве хране
Могућност учешћа наших произвођача 

на тржишту ЕУ
2009

 Градска управа за 
привреду

Регионална 
привредна комора, 

Министарство 
пољопривреде

1.235

Израда брошуре "Интегрална заштита 
воћака и винове лозе" 

2.4.1.2.
Производња здраве хране, без 

остатака пестицида 

Квантитативно и квалитативно 
унапређење  производње воћа и 

могућност за освајање нових тржишта
2009 Завод за пољопривреду

Град Лесковац 
Министарство 

пољопривреде, 
шумарства и 

водопривреде

350

Уређење ЗПД (заштићена природна добра) 2.4.2.1
Постављене клупе и столови, 

изграђена стаза  у ЗПД
Већа очуваност и популаризација 

заштићених природних добара
2010-2011

ГУ за заштиту животне 
средине  Дирекција за 
урбанизам и изградњу 

града Лесковца  

Фонд за заштиту 
животне средине 
града Лесковца 

Дирекција за 
урбанизам и 

изградњу града 
Лесковца  

700

2.4.1. Подршка органској производњи хране (здрава храна)

2.4.2. Развој еко-туризма

2.4.3. Рециклажа отпада
2.4.4. Повећање експлоатације обновљивих природних ресурса

2.4. Развој система подршке екобизнису



Пројекат Проистиче из 
детаљног циља 

Очекивани резултати Дугорочни утицај Временски оквир Носиоц пројекта Извори финансирања
Процењена 

вредност         (у 
000 динара)

Доградња вртића "Бубамара" у Братмиловцу 3.1.1.1. Проширење капацитета 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2011 -2012 Предшколска установа Буџет града, Министарст. 

Предш.установа 15.000

Изградња вртића на локацији "Стара сточна 
пијаца"

3.1.1.2. Проширење капацитета 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2012 -2013 Предшколска установа

Буџет града, 
Министарст. 

Предш.установа
15.500

Доградња вртића "Колибри" 3.1.1.3. Проширење капацитета 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2011 Предшколска установа

Буџет града, 
Министарст. 

Предш.установа
3.000

Надградња четири учионице ОШ "Светозар 
Марковић" у Лесковцу

3.1.1.4. Проширење капацитета 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2010 - 2011 ОШ ''С. Марковић''

Буџет града, 
Министарст. 

просвете
6.000

Изградња осморазредне школе у Богојевцу 3.1.1.5. Проширење капацитета 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2009 ОШ ''Бора Станковић''

Буџет града, 
Министарст. 

Просвете
38.000

Изградња четвороразредне  школе у 
Мрштану

3.1.1.6. Проширење капацитета 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2009 ОШ ''Радоје Домановић' Буџет града 19.000

Изградња четвороразредне  школе у   Д. 
Јајни

3.1.1.7. Проширење капацитета 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2009 - 2011 ОШ ''С. Марковић'' Буџет града 5.000

Изградња четвороразредне  школе у Брзи 3.1.1.8. Проширење капацитета 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2011-2012 ОШ ''Бора Станковић'' Буџет града 15.000

Изградња школе у Г. Стопању 3.1.1.9. Проширење капацитета 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2010-2013 ОШ ''Трајко Стаменковић

Буџет града и месна 
заједница

13.000

Изградња две ламеле ОШ "Радоје 
Домановић" издвојено одељење у 

Братмиловцу
3.1.1.10. Проширен капацитет 

Квалитетнији и адекватнији услови за 
рад 

2010 -2013 ОШ ''Радоје Домановић'
Буџет града 

Министарство 
просвете, НИП

26.000

Изградња четвороразредне  школе у 
Кумареву, издвојено одељење ОШ "Радоје 

Домановић" из Манојловца
3.1.1.11. Проширен капацитет 

Квалитетнији и адекватнији услови за 
рад 

2010 -2013 ОШ ''Радоје Домановић'
Буџет града Минист. 

Просвете
10.000

Реконструкција, надрадња и доградња 
осн.школе у Турековцу

3.1.1.12. Проширен капацитет 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2010-2013 ОШ ''Ђура Јакшић'' Буџет града 30.000

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3

3.1. Допринети стварању бољих услова у погледу инфраструктуре и материјалне основе рада у систему образовања

3.1.1. Изградња објеката од општег значаја



Изградња матичне школе у Мирошевцу 3.1.1.14. Проширен капацитет
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2012-2013 ОШ ''Славко Златановић

Буџет града, 
Министарст. НИП

23.000

Почетак изградње фискултурне сале у ОШ 
"Вожд Карађорђе"

3.1.1.15. Проширен капацитет 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2011 - 2013 ОШ ''Вожд Карађорђе''

Буџет града, 
Министарст. НИП

77.000

Изградња економске школе 3.1.1.17. Главни пројекат 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2012-2013 Економска школа Буџет града 1.200

Трајно решење простора музичке школе са 
концертном салом, опремање простора и 

набавка инструмената
3.1.1.18. Проширен капацитет 

Квалитетнији и адекватнији услови за 
рад 

2010 -2013 Музичка школа ''С. Бинички''

Буџет града, 
Министарство 
образовања, 

Министарство 
културе

30.000

Изградња котларнице у Хемијско-
технолошкој школи

3.1.1.19.
Пораст степена одрживости 

постојећих капацитета
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2010 Хемијска школа Буџет града 6.000

Доградња помоћних просторија 
фискултурне сале у ТШ "Раде Металац"

3.1.1.20
Пораст степена одрживости 

постојећих капацитета
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2010 Тех.школа ''Раде Металац'' Буџет града 6.000

Надградња зграде Гимназије 3.1.1.21 Проширен капацитет 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2010- 2011 Гимназија

Буџет града, 
донатори

24.000

Изградње фискултурне сале у Трговинско-
угоститељској школи

3.1.1.22 Проширен капацитет 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2012-2013 ТУШ ''В. Николајевић''

Буџет града 
Мимистарство, НИП

80.000

Изградња и опремање омладинског центра 3.1.1.23
Унапређење друштвеног 

положаја младих
Креирање простора за изражавање и 

удруживање младих
2010-2013

Фонд за развој града 
Лесковца, НВО сектор

Буџет града, 
Министарство 

омладине и спорта, 
донатори

15.500

Изградња хемијско-технолошке радионице 
у Хемијско-технолошкој школи

3.1.1.24 Проширен капацитет 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2011 Хемијска школа Буџет града 5.500

Ограђивање дворишта ОШ ''П. Тасић'' 3.1.1.25 Виши ниво безбедности
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2010 ОШ ''Петар Тасић'' Буџет града 500

Санација кровне и плафонске констр. ОШ 
''Д.Максимовић'' у Грделици 

3.1.1.26 Проширен капацитет 
Квалитетнији и адекватнији услови за 

рад 
2009 -2010 ОШ ''Д. Максимовић'' Буџет града 3.000



Допремање пилот програма за нови 
образовни профил у ТШ "Раде Металац" у 

Лесковцу
3.1.2.1.

Стварање стручног, квалитетног 
кадра за примену савремених 

методологија рада

Квалитетно, савремено и адекватно 
образовање, које одговара потребама 

друштва.
2009 - 2010 Техничка школа Буџет града 900

Адаптација кухиње интерната, радионица за 
обављање практичне наставе прехрамбене 
струке у Пољопривредној школи у Лесковцу

3.1.2.2.
Стварање стручног, квалитетног 

кадра за примену савремених 
методологија рада

Квалитетно, савремено и адекватно 
образовање, које одговара потребама 

друштва.
2010 - 2013 Пољопривредна школа

Буџет града, 
ресорно 

министарство, 
донатори

8.500

Отварање новог образовног профила, 
педијатријске сестре или медицинске 
васпитачице у Медицинској школи у 

Лесковцу

3.1.2.3.
Приширење програмских 

активности
Образовање кадрова у складу са 

потребама друштва
2010 Медицинс. школа Буџет града 7.000

Мехатроничар-нови профил 3.1.2.4.
Приширење програмских 

активности
Образовање кадрова у складу са 

потребама друштва
2012 Техничка школа Буџет града 2.700

Уградња видео надзора у свим основним 
школама (матичним школама), као и 

  

3.1.3.1. Видео надзор Већи ниво безбедности 2010 - 2011 Основне школе Буџет града 3.000

Едукација ученика и наставника о 
ненасилном решавању конфликата

3.1.3.2
Смањење конфликтних ситуација 

и вршњачког насиља
Повећање нивоа  безбедности ученика 2009-2013

Средње школе, Народни 
парламент

Буџет града, 
Министарство 
образовања, 

донатори

3.000

Уградња видео надзора у свим средњим 
школама на територији града

3.1.3.3. Видео надзор Већи ниво безбедности 2011 - 2012 Средње школе Буџет града 1.500

Формирање центра за таленте (од V до VIII и 
од I до IV разреда)

3.1.4.1. Формиран центар Подршка развоју талената 2009 - 2013
Град - градска управа за 

друш. Дел.
Буџет града, 

донатори
5.000

Оснивање Рег.центра за образовање 
запослених у образовању

3.1.4.2. Едукација наставног кадра Унапређење образовног процеса 2009 - 2013 ГУ за друштвене делатности
Буџет града 

донатори
15.000

3.1.2. Осавремењавање наставе дидактичким средствима и опремање кабинета

3.1.3. Повећање безбедности и заштита здравља ученика и наставника

3.1.4. Стално побољшање квалитета наставе



Надградња Центра за социјални рад 3.2.1.1. Проширен капацитет Развијање нових облика социјалне заштите 2010-2011 Град, Центар за социјални рад 
Општински буџет, 

донатори 12.500

Уградња говорних семафора на главним 
градским раскрсницама (инсталација 12 

говорних уређаја на 6 саобраћајних 
раскрсница у граду)

3.2.1.2.
Уграђени говорни семафори на 6 

већих раскрсница
Побољшање услова живота слепих 

лица
2010-2011 Савез слепих Буџет града 650

Адаптација просторија Савеза глувих и 
наглувих и набавка опреме 

3.2.1.3.
Реновиране просторије и нова 

опрема
Побољшање квалитета живота глувих и 

наглувих лица
2010 Савез глувих и наглувих Буџет града 450

Адаптација дневног боравка деце са 
посебним потребама

3.2.1.4. Савремени дневни боравак
Укључивање већег броја корисника, 

њихова интеграција и социјализација 
2010 МНРО Буџет града 4.300

Програм народне кухиње 3.2.1.5.
Обезбеђен дневни оброк за 

социјално најугроженија лица
Обезбеђење егзистенцијалног 

минимума
2009 -2013 Црвени крст

Министарство рада 
и соц.полит.

1.750

"Он је мој друг" програм инклузивног рада 
са децом са церебралном парализом 

3.2.1.6.
Стављање корисника у ранг 

својих вршњака 
Инклузија ОСИ са нормалном 

популацијом
2009 -2013

Друштво са церебралном 
парализом

Буџет града 450

Сервис персоналних асистената 3.2.1.7.
Развијен сервис персоналних 

асистената
Побољшање квалитета живота ОСИ 2009 -2013

Центар за самосталан живот 
инвалида

Буџет града 8.000

"Научи да ме разумеш" (медијска кампања, 
школа гестовног говора, тестирање)

3.2.1.8.
Унапређена комуникација са 

окружењем

Побољшање социо-економског положаја, 
интеграција са средином  и легализација 

невербалне комуникације
2010

Општинска организација 
глувих и наглувих

Буџет града 10

Израда локалног акционог плана за младе 3.2.3.1. Акциони план
Изградња личних капацитета 

омладинске популације
2009 -2013 ГУ, НВО

Буџет града и 
донатори

1.000

3.2.3. Унапредити сарадњу и комуникацију НВО-а и локалне самоуправе

3.2.2. Стално и одговарајуће образовање кадрова

3.2. Обезбедити ефикасну социјалну и здравствену заштиту грађана
3.2.1. Јачање капацитета институција и удружења и унапређење радне средине и техничких капацитета



Успостављање локалног система за 
праћење потреба избеглих и ИРЛ (израда 

базе података)
3.2.4.1.

Израђена и редовно ажурирана 
база података

Развијање нових пројеката за 
побољшање квалитета живота 

избеглих и ИРЛ
2009 -2013

Савет за миграције, градско 
повереништво, КИРС, НВО

Буџет града и 
донатори

1.000

Реализација 5 циклуса доквалификација и 
преквалификација за 75 избеглих и ИРЛ

3.2.4.2.
Доквалификован и 

преквалификован кадар
 Побољшане могућности запошљавања 

избеглих и ИРЛ
2009 -2013

Савет за миграције, НСЗ, 
Центар за економику

Буџет града и 
донатори

2.500

Покретање сопственог посла за ИРЛ 3.2.4.3.
Обучени полазници за отварање 

сопственог бизниса, додела 
грантова

Економска самосталност ИРЛ 2010
Локална самоуправа,Градско 
повереништво, Едукациони 

центар
Донатори 1.500

Изградња 20 стамбених јединица за 
социјално становање у заштићеним 

условима
3.2.4.4.

Изграђено најмање 20 стамбених 
јединица за социјално становање

Социјално становање у заштићеним 
условима

2009 -2013

Локална самоуправа,Градско 
повереништво, 

УНХЦР,ХОУСИНГ центар и 
КИРС

 УНХЦР, Град 
Лесковац - локација 
и инфраструктура

30.000

Додела грађевинских пакета за 25 породица 
избеглих и ИРЛ за завршетак изградње 

започетих објеката
3.2.4.5.

побољшани услови становања за 
25 породица избеглих и ИРЛ

побољшан квалитет живота избеглих и 
ИРЛ у локалној заједници

2009-2013
Савет за миграције, Градско 

повереништво, КИРС

КИРС, Савет за 
миграције и 

донатори
10.000

Ефикасно пружање правне помоћи 
избеглим и ИРЛ

3.2.4.6.
пружена правна помоћ за 

најмање 750 лица
побољшано остваривање права 

избеглих и ИРЛ
2009 -2013

Савет за миграције,  Градско 
повереништво,Одсек за 

пружање правне помоћи 
грађанима

Буџет града и 
донатори

500

Холтер 3.3.1.1. Бржа и ефикаснија дијагностика
Рано откривање болести и смањење 

броја обололих
2010 Дом здравља Буџет града 1.000

Формирање центра за превенцију болести 
зависности

3.3.1.2.
Стагнација и смањење броја 

зависника
Смањење стопе криминалитета 
малолетних и пунолетних лица

2010
Одбор за превенцију 

болести зависности, Дом 
здравља, Општа болница

Буџет града 2.000

Унапређење грађевинско техничких услова 
рада у здравствени амбулантама у 

Мирошевцу и Печењевцу
3.3.1.3.

Бољи услови рада и пружања 
услуга

Повећање нивоа здравствене заштите 
и културе

2010-2011 Дом здравља Буџет града 2.000

3.2.4.  Унапређење могућности за интеграцију избеглих и интерно расељених лица у локалну заједницу

3.3. Заштита здравља и промовисање здравих стилова живота
3.3.1. Очување и унапређење здравственог стања становништва и јачање здравственог потенцијала



Завршетак радова на здравственој 
амбуланти у Накривњу

3.3.1.4.
Бољи услови рада и пружања 

услуга
Повећање нивоа здравствене заштите 

и културе
2010 Дом здравља Буџет града 2.000

Апарат за РО графију 3.3.1.5. Бржа и ефикаснија дијагностика Рано откривање болести 2009 -2010 Дом здравља Буџет града 8.000

Машина за развијање филмова 3.3.1.6. Ефикасно пружање услуга Смањење трошкова услуга 2009 -2010 Дом здравља Буџет града 800

Програм испитивања ученика на ПАС и 
анкетно испитивање о злоупотреби ПАС-а

3.3.1.7.
Утврђивање броја корисника ПАС-

а међу ученицима
Смањење броја корисника ПАС-а међу 

ученицима
2009 -2013

Одбор за превенцију 
болести зависности, Дом 
здравља, Општа болница, 

ЗЗЗЗ

Буџет града и 
донатори

6.600

Реанимобил 3.3.1.8.
Брзо и ефикасно коришћење 

хитне медицинске помоћи
Смањење стопе смртности 2009 -2013 Дом здравља Буџет града 40.000

Путна возила за потребе "Службе кућног 
лечења" и Дома здравља

3.3.1.9.
Бржа и боља нега кућних 

болесника
Брже и ефикасније кућно лечење 2009 -2013 Дом здравља Буџет града 16.000

Колордоплер са кардиолошком сондом 3.3.1.10. Бржа и ефикаснија дијагностика Смањење сатопе оболелих 2010-2011 Дом здравља
Министарст. 

Здравља
4.500

Измештај "Службе хитне помоћи" на новој 
локацији

3.3.1.11.
Боља организација и мобилност 

службе
Самостална и централизована служба 2010-2011 Дом здравља Буџет града 3.000

Унапређење грађевинско техничких услова 
рада у здравствени амбулантама у 

Турековцу и З.С. Бр1. 
3.3.1.12.

Бољи услови рада и пружања 
услуга

Повећање нивоа здравствене заштите 
и културе

2010-2011 Дом здравља Буџет града 3.000

Завршетак радова на здравствениј 
амбуланти у Анчики-Братмиловце

3.3.1.13.
Бољи услови рада и пружања 

услуга
Повећање нивоа здравствене заштите 

и културе
2010-2011 Дом здравља Буџет града 2.000

Унапређење компјутерског система у Дому 
здравља

3.3.1.14. Савремени електронски систем
Дугорочно ефикасно административно 

пословање
2010-2013 Дом здравља Буџет града 12.000

Центар за рехабилитацију зависника од ПАС-
а

3.3.1.15.
Савремени центар за 

рехабилитацију зависника од ПАС-
а

Брзо и ефикасно збрињавање 
збрињавање зависника од ПАС-а

2011
Одбор за превенцију 
болести зависности

Буџет града и 
донатори

12.000

Опремање кабинета за офтамологију 3.3.1.16.
Благовремена и брза 

дијагностика
Смањење стопе оболелих 2011 Дом здравља Буџет града 6.000



Унапређивање грађевинско-техничких 
услова рада у здравстевеним амбулантама: 

Д. Лакошница, Д. Бријање, Разгојна, Бабичко, 
Богојевце, Орашац, ораовица, Јашуња, 

Драшковац, Бобиште. 

3.3.1.17.
Бољи услови рада и пружања 

услуга
Повећање нивоа здравствене заштите 

и културе
2011 Дом здравља Буџет града 10.000

Унапређивање грађевинско-техничких 
услова рада у здравстевеним амбулантама 

на подручју Грделице: Копашница, Тулово и 
В. Сејаница

3.3.1.18.
Бољи услови рада и пружања 

услуга
Повећање нивоа здравствене заштите 

и културе
2012 Дом здравља Буџет града 5.000

Унапређивање грађевинско-техничких 
услова рада у здравстевеним амбулантама у 
ООЗЗ Вучје: З.С. Стројковце, З.А. Барје, З.А. Б. 

Чифлук, З.А. Оруглица.

3.3.1.19.
Бољи услови рада и пружања 

услуга
Повећање нивоа здравствене заштите 

и културе
2013 Дом здравља Буџет града 5.000

Пројекат "Свака школа један терен" 3.4.1.1.
Подршка развоју рекреативног 

спорта
Промоција здравих стилова живота 2009 -2013 Градска управа за друш. дел.

Буџет града, 
Министарство 

спорта, донатори
25.000

Изградња два терена за тенис и један терен 
за мале спортове у склопу СРЦ "Дубочица"

3.4.1.2.
Подршка развоју рекреативног 

спорта
Промоција здравих стилова живота 2009 -2010 Градска управа за друш. дел.

Буџет града, 
Министарство 

спорта  донатори
10.000

Изградња и реконструкција постојећих 
       

3.4.1.3. Подршка развоју рекреативног Промоција здравих стилова живота 2009 -2013 Градска управа за друш. дел. Буџет града, 
 

10.000

Реконструкција спортске сале ДП 
"Партизан"

3.4.1.4.
Подршка развоју рекреативног 

спорта
Промоција здравих стилова живота 2009 Градска управа за друш. дел.

Буџет града, 
Министарство 

спорта, донатори
10.000

Проширење и унапређивање школских 
спортских лига

3.4.1.5.
Подршка развоју рекреативног 

спорта
Промоција здравих стилова живота 2009 -2013 Градска управа за друш. дел.

Буџет града, 
Министарство 

спорта, донатори
5.000

Изградња отвореног базена у склопу СРЦ 
"Дубочица"

3.4.1.6.
Подршка развоју рекреативног 

спорта
Промоција здравих стилова живота 2009 -2013 Градска управа за друш. дел.

Буџет града, 
Министарство 

спорта, донатори
50.000

Реконструкција спортског објекта "Плави 
павиљон"

3.4.1.7.
Подршка развоју рекреативног 

спорта
Промоција здравих стилова живота 2009 -2013 Градска управа за друш. дел.

Буџет града, 
Министарство 

спорта, донатори
70.000

3.4.1.  Створити организацијске и материјалне услове за укључивање већег броја школске и студенске популације у спортске и активности физичке културе
3.4. Квалитетна, свеобухватна физичка култура са посебним акцентом на развијање рекреативног спорта



Трајно решење простора Народне 
библиотеке "Радоје Домановић" и 

усељавање у исти
3.5.1.1.

Изграђен одговарајући наменски 
простор 

Заштита и безбедни смештај 
библиотечке грађе у складу са 

важећим стандардима
2010 -2013

Народна библиотека "Радоје 
Домановић"

Град, Министарст. 
културе

70.000

Трајно решење простора Историјског 
архива и усељавање у исти

3.5.1.2.
Идејни и главни пројекат за 

зграду Архива у ул. Ц. Лазара у 
Лесковцу

Заштита и безбедни смештај архивске  
грађе у складу са законом

2010 -2013 Историјски архив
Буџет града, 

Министарство и 
УСАИД и донатори

1.600

Доградња и реконструкција Народног 
позоришта

3.5.1.3. Проширење капацитета и 
осавремењивање опреме

Унапређење културног садржаја и 
стваралачког потенцијала 2010-2013 Народно позориште

Министарство 
културе, Град

28.580

Пројекат обезбеђивања приступа Народном 
музеју особама са инвалидитетом 

(степенице, лифт)
3.5.1.4.

Омогућавање приступа особама 
са инвалидитетом

Унапређење квалитета живота особа са 
инвалидитетом

2011-2012 Народни музеј

Буџет града,Минис. 
културе, 

Минист.рада и 
соц.пол. донатори

10.000

Подршка пројектиима који промовишу 
европске културне вредности и стандарде

3.5.2.1.
Квалитетна и савремена културна 

понуда

Афирмација нових уметничких 
вредности и стандардизација 

културних вредности
2009-2013 Градска управа за друш. Дел. Буџет града

10% од 
вредности 

пројекта из 
градског 

Пројектно финансирање и конкурс за 
финансирање пројеката у култури

3.5.2.2.
Увођење пројектног 

финансирања квалитетних 
пројеката

Увођење стандарда једнаких 
могућности за све субјекте у области 

културе
2009 -2013 Градска управа за друш. Дел. Буџет града 20.000

Програми, едукације, стручно усавршавање 
за запослене у култури

3.5.2.3.
Виши  ниво стручности и 

компетентности запослених у 
култури  

Подизање општег нивоа културолошке 
свести

2009 -2013
Институције и удружења у 

области културе, Едукациони 
центар

Буџет града и 
донатори

1.500

Израда развојне стратегије у култури
3.5.2.4. Стратегија развоја културе

Увођење савремених  стандарда за 
функционисање субјеката културе

2009 -2013 Градска управа за друш. Дел. Буџет града 1.000

3.5.1. Реконструкција постојећих објеката и изградња нових у циљу јачања капацитета

3.5.  Развој и унапређење богате културне традиције Лесковца као регионалног центра

3.5.2. Јачање услова за стварање сталних извора финансирања



Представљање средине и подршка 
пројектима на међународним 

манифестацијама, фестивалима и 
такмичењима

3.5.3.1. Регионална сарања и афирмација
Неговање и чување културно 

историјске баштине
2009 - 2013

Институције и удружења у 
области културе

Буџет града, 
Министарство 

културе и донатори
5.000

Трајно решење простора за формирање 
"Легата Николаја Тимченка и Драгољуба 

Трајковића"
3.5.3.2. Заштита културног наслеђа Очување књижевне културне баштине 2009 - 2013

Народна библиотека "Радоје 
Домановић"

Буџет града, 
Министарство 

културе и донатори
30.000

Интернационални филмски фестивал 
''ЛИФЕ''

3.5.3.3.
Интернационална смотра 

достигнућа у области филма
Богатија културна понуда града 2009 - 2013 ЛКЦ

Буџет града, 
Министарство 

културе и донатори
2.000

Формирање и опремање омладинског 
центра

3.5.3.4
Функционални омладински 

центар
Веће укључивање младих у друштвени 

живот града
2010 - 2012 ЛКЦ

Буџет града, 
Министарства

300

Заштита археолошких ископина на 
локалитетима "Јашуњски манастири" и 

"Скобаљић град"
3.5.4.1.

Заштићена културно историјска 
обележја

Очување свести о културно историјској 
припадности

2009 - 2013 Народни музеј
Буџет града, 

Министарство 
културе и донатори

10.000

3.5.3. Унапређење постојеће сарадње са културним институцијама у региону и Западној Европи

3.5.4. Кампања очувања културног индентитета за јачање културолошке свести

3.5.5. Заштита културно-историјских обележја



Пројекат Проистиче из 
детаљног циља 

Очекивани резултати Дугорочни утицај Временски оквир Носиоц пројекта Извори финансирања 
Процењена 

вредност         (у 
000 динара)

Израда Функционалне анализе градске 
управе

4.1.1.1.
Елаборат о Функционалној 

анализи
Реформа градске управе 2009 Градоначелник

Буџет града 
Лесковца

1500

Програм јачања капацитета градске управе 
(обука за рад у органима управе)

4.1.2.1.
Обука запослених у градској 

управи  

Стварање ефикасне и ефективне 
локалне управе са професионално 

потпуно оспособљеним запосленима
2009-2013

Градска управа за опште 
послове, Едукациони центар 

и Народни парламент

Буџет града, 
ресорно 

министарство, 
донатори

2500

Програм опремања и техничког 
осавремењавања градске управе

4.1.2.2.
Савремена, технички опремљена 

градска управа
Осавремењивање рада ГУ 2009-2010

Градска управа за опште 
послове

Буџет града, 
ресорно 

министарство, 
донатори

5000

Формирање електронске управе града 
лесковца

4.1.3.1. Формирана е-управа града
Информатичко повезивање органа 

управе са ЈП и ЈКП
2009-2010

Градска управа за опште 
послове

Буџет града, 
ресорно 

министарство, 
донатори

6000

Стварање система повезаних база података 4.1.3.2.
Централизовано складиштење, 

администрирање и архивирање 
података

Стварање комплетне електронске базе 
података

2010
Градска управа за опште 

послове
Буџет града, ЈП и ЈКП 9000

Формирање канцеларије за комуникацију са 
грађанима и ПР службе

4.1.3.3.

Побољшање двосмерне 
комуникације између грађана и 

градске управе и редовно 
информисање грађана о 

активностима

Транспарентност у раду градске 
управе и боља информисаност грађана

2010
Кабинет градоначелника, 

Градска управа и Народни 
парламент

Буџет града, 
донатори

7000

Унапређење рада Услужног центра кроз 
оснивање информационих центара

4.1.3.4.

Функционални услужни центар за 
све надлежности управе 

дефинисан Одлуком о градској 
управи

Ефикаснија локална управа и боље 
пружање услуга грађанима

2010 Градски услужни центар
Буџет града, 

донатори
14200

Јачање капацитета локалне пореске 
администрације

4.2.1.1.
Организационо и технички 

опремљена ЛПА
Ефикасна и јединствена наплата 

буџетских прихода
2009 Градска управа за финансије

Буџет града, 
ресорно 

министарство, 
донатори

500

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4

4.1. Израда функционалне анализе градске управе у циљу обједињавања најефикаснијег начина управљања локалном администрацијом

4.1.1. Стварање оптималне структуре

4.1.2. Обука особља и развој

4.1.3. Унутрашња и спољашња комуникација

4.2.1. Програм осавремењавања наплате и надзора над наплатом буџетских прихода
4.2. Јачање финансијских капацитета



Увођење програма јединствене наплате 
комуналних услуга

4.2.2.1.
Обједињена, ефикасна и 
благовремена наплата 

комуналних услуга
Повећање буџетских прихода 2009 Градска управа за финансије Буџет града, ЈП и ЈКП 1500

Увођење пројектног принципа у 
финансирању буџетских расхода

4.2.3.1.
Ефикаснији и ефектнији утрошак 

буџетских расхода
Реалан, развојни буџет општине 2009-2013

Скупштина Града, 
Градоначелник, ГУ за 

финансије
Буџет града 0

Израда програма реструктурирања и 
приватизације ЈП и ЈКП

4.2.3.2. Програм
Консолидација ЈП и ЈКП, приватизација 

и формирање приватно-јавних 
партнерстава

2009-2013
Градоначелник, ГУ за 

финансије, ГУ за привреду, 
ЈП и ЈКП

Буџет града, ЈП и ЈКП 1000

Формирање међусекторског пројектног 
тима за израду пројеката и лобирање

4.3.3.1.

Формиран пројектни тим за 
обезбеђивање средстава из ИПА, 

других фондова ЕУ и осталих 
донатора

Ефикасније обезбеђивање 
финансијских средстава и успешнија 

реализација пројеката
2009-2013

Фонд за развој града 
Лесковца, НВО сектор

Буџет града, 
донатори

3500

4.3.3. Свеобухватна сарадња три сектора (јавни, приватни и НВО сектор)

4.3.1. Сарадња са државном управом, институцијама и организацијама
4.3.2. Билатерална сарадња, сарадња са међународним организацијама и институцијама

4.3. Јачање институционалне сарадње

4.2.2. Програм модернизовања наплате јавних прихода

4.2.3. Програм финансијске консолидације
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